
Matavfall

Plastposer
Skall/skrell/ 

skrott av frukt 
og grønnsaker,  
nedfallsfrukt

Brune pappesker, 
bølgepapp

Melke-, juice-, 
saus-, og pud-
ding-kartonger

Plastbegre, 
-bokser, - kanner Muggent brød, 

kjeks, kake

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Plast- og Isopor-
emballasje for kjøtt, 
frukt, grønt, pålegg

Bøker med  
stiv perm

CD, kassetter

sjampo, dressing, 
vaskemidler

Fisk, skalldyr

-
poser

Kjøttrester/-bein

Eggeskall

Gras, løv, planter

Kvister, greiner

Juletre

Ringpermer, 
kulepenner

Servietter,  
tørkepapir

Tilgriset  
plast/papir/tuber

Blomsterpotte  
i plast

Syltetøyglass, 

Hermetikk- 
bokser

Aluminiums-
folie/-emballasje

Metallkorker/lokk

Metalltuber

Brus-/ølbokser 
uten pant

Telyskapsler i 
metall

POCKET

Aviser

Reklame,  
ukeblad

Pocketbøker

Konvolutter

Pasta-, egg-,  
frokostblanding-

kartonger

Dorull-/tørkerull-
hylser

Gavepapir, bånd

Hundeposer,  
kattesand, 

kjæledyrmøkk

Bleier

Elektriske leker

Mobil, telefoner

Blinkesko

Hårføner, stryke-
jern, barber-

maskin

Elektriske  
tannbørster

Klokker

Datautstyr,  
tv, radio

Ledninger

Hvitevarer

Skylles rent i  
kaldt vann  
ved behov

Leveres i bokser 
for gjenbrukstøy  

på gjenvinnings- 
stasjonen),  

bruktbutikk, 
loppemarked,  
gi det bort etc. 

Leveres mot  

billigere å levere 
enn i ugjennom-

Tilgrisete klær,  
sko, tekstiler

Utslitte møbler

Bøker med  
stiv perm

Laminat, 
baderomsplater

Skumgummi, 
madrasser

Hageslanger,
presenninger, 

vedsekker

Impregnert 
trevirke

Maling,beis, lakk, 
whitesprit

Sparkel, lim

Kjemikalier, 
rengjøringsmidler

Batterier

Lyspærer- og rør

Spray-/gassboks

Frityrolje, oljer

Gulvbelegg

Plantevernmidler

Ren og hvit 
Isoporemballasje 

Hvit Isopor

Drikkeglass, 
krystall, ildfast, 

porselen, keramikk

Murstein, betong, 
stein (store 

mengder leveres 
til Heggvin)

Glassull, steinull, 
   isolasjon

Speil

Skrapjern

Treplanker/-bord, 
tremøbler

Plastmøbler

Plastbøtter/ 
-dunker

Verandakasser i 
plast, store  

plastting

tekstiler
,

Klær

Sko

Håndklær

Gardiner, duker

Sengetøy

Hentes av renovatør
Sorteringsguide for avfallsordningen på Hedmarken

Leveres til gjenvinningsstasjonen

Stearinlys
L eres

ved be

กิตสาลพงุถ

์ฑณัภจุรรบ
กิตสาลพ

เศษอาหาร

นา้บ่ที้ีนปไอ่ตงัดง่ิสบัราม้ดไลาบิภาขุสนางกันพ การนำา ำนราก์ยนูศ่ีทง่สปไ า ่มหใ้ชใาม
ำสะยขทภเะรปกยแรากบักวย่ีกเอืม่คู า นกเรามดฮเ ตขเ่ีทะยขบบะรบัรห

เศษขยะ  ฑ์ณัภุจรรบ
ะหลโะลแว้กแ

กระดาษ งข็แษาดะรก

ฟไวไม่ไ

รีตไสิลอพ
นขาว

โลหะ

้มไฑ์ณัภติลผ

 า้ผอ้ืสเ
ะลแ า้ทเงอร

ๆ งา่ตา้ผ
พลาสติกแข็งๆ  ๆ งา่ตษศเ

จากสวน
 าฟ้ฟไงอ่ืรคเ

งอ่ืรคเะลแ
ส์กินอรทก็ลเิอ

ยารตนัอะยข เศษขยะ

ะหลโาฝ/กุจ

ีสง็ขแษาดะรกงอ่ลก
ำ้นา ดัอ้มไยใน่ผแ ลาต

กูฟกูลษาดะรก
า้ผอ้ืสเ กิตสาลพ์รอจิน์รอฟ

า้ทเงอร

 ลัตสิรคว้กแ ม่ืดว้กแ
บักะามหเ่ีท์ฑณัภติลผ

 นอ้ระณขบอาตเนใ้ชใราก
อืลคเงอ่ืรคเ บอืลคเงอ่ืรคเ

คิมารซเ

กระจก

 นิหนอ้ก ตีรกนอค ฐิอ
(นำา ่ญหใณามิรปงส่ปไ

)นวิ์กกฮเ ่ีท้ดไ

 ว์ตัสนขยาล้ค่ีทวก้แยใ
นวนช นหิยใ

อืมด็ชเา้ผ

ะ๊ตโูปา้ผ นาม้า้ผ

นอน่ีทูปา้ผดุช

ะนชาภนใส่ใ
สำา าผ้อ้ืสเบัรห

ำนอ่ืพเ า  ม่หใช้ใาม
และนำา มี( ่ีทง่สปไ

ำนราก์ยนศู่ีท ามา
นา้ร )ยวด้่มหใ้ชใ
อืมดาลต งอสอมื
ู้ผก่แคาจิรบ งอส

ๆ น่อืะลแ น่ือ

ขยะที่มีสีใสสามาร
ถจะส่ งไปได้ แต
่ต้ องจ่ ายค่ าท

ำเนียม

ำจีณรกนใ า น็ปเ
ำ้น้ชใ า ้หใงา้ลน็ยเ

ปไง่สนอ่กดาอะส
ำ้นกาห ง้ิท า งา้ลน็ยเ

ดรปโ ดาอะส่มไ
ะยขษศเนใ่สใกยแ

งัถ/กล็เดานขงัถ
ำท่ีท่ญหใดานข า ยว้ด
กิตสาลพ

กน็ปเ่ีทม้ไน้ตงาถะรก
งา้ข้วไงาว่ีท ๆ บคแงอ่ล
่ีทงยบีเะรอืรห งา่ตา้นห

ทำา งอข กิตสาลพยว้ด
ำท่ที่ญหใ า กิตสาลพยว้ด

์รอฟ ดัอม้ไ ้มไน่ผแ
้มไร์อจเิน

นวลุ้จรรบะนชาภ
และขาว

ก็ลหเษศเ ากฬิาน

วัรคนใ้ชใงอ่รืคเ
นอก่ยมัส่ีทนอืรเ

วาขสีนป็เ

 ร์อตเวพิมอคงอ่ืรคเ
ุยทิว ์นศัทรทโ

าฟ้ฟไนัฟีสงรปแ

บิรพะรกา้ทเงอร

 มผา่ปเงอ่ืรคเ
นกโงอ่ืรคเ ดรีาตเ

หนวด

สายไฟ

 อืถอมื์ทพศัรทโงอ่ืรคเ
์ทพัศรทโงอ่ืรคเ

า้ฟฟไน่ลเงอข ้มไบอลืคเ

 คลแส าทีส  
 างเบอืลคเีส

 สีมสผช้ใ่ีท์รอนเนิท

ำ้น ีมคเราส ายา
ทำาความสะอาด

ำ้นนูป า ดุอราสอืรหนัม
วาก ูร

 ่รีอตเตบแ

หลอดไฟ  
นออีนฟไดอลห

ส๊กแงัถอืรหย์รปเส

สารกำา ชืพูรตัศดัจ

ำ้นา ำ้นะลแ ดอทนัม า นัม

ำทช้ใ่ีทดุสัว า งอ้หน้ืพ

ม้ไอืรคเ ้มไง่ิก

สาม์ตสริค้มไน้ต

ม้ไน้ต ้มไบใ า้ญหงอ่ลก มนงอ่ลก
ำ้นา งอ่ลก  ้มไลผ

มนขงอ่ลกะลแ สอซ
ง้ิดดพุ

พ์มพิอืสงันห

 ญวัขงอขอ่หษาดะรก
น้บิบิรยาส

กอลป/กอืลปเ
ลผงอขษศเ/กอืลปเ
่ีท้มไลผ กัผะลแ้มไ
้มไน้ตกาจน่ลห

/ษาดะรก/กิตสาลพ
ว้ลแนอ้ืปเ่ีทดอลห

ปทเะลแ ีดีซน่ผแ

ง็ขแกปีม่ีทอืสงันห

ำ้นงอ๋ปะรก า ดัอ
้ดไ่มไ่ีท ์รยีบเ/ดมล

นิงเนคื

ำท่ีทาชนยีทเ า ยว้ด
โลหะ

หลอดโลหะ

ุจรรบงอ๋ปะรก
)วล้แดมห่ีท( ราหาอ

ว้กแดวข มยแว้กแ

 งาต่าผ้ า้ทเงอร า้ผอ้ืสเ
ว้ลแนอ้ืปเ่ีท ๆ ข่ไกอืลปเ  

ว่ัถกอืลปเ

อ้ืนเกูดะรกะลแษศเ

ำ้น์วตัส าลป า
กอืลปเีม่ีททภเะรป

ษาดะรก าชงุถ
กรองกาแฟ กาก

กาแฟ

 ้ีกกคุ งัปมนข
ารน้ึข่ีทก้คเ

าก งอ๋ปะรก กุปะรก
กิตสาลพ

ะลแ กิตสาลพ์ฑณัภุจรรบ
โฟมสำา  ่สใุจรรบรากบัรห

่ีทราหาอ กัผ ้มไลผ อ้ืนเ
งัปมนขาท้ชใ

ำสกิตสาลพดวข า บัรห
 ราหาอสอซ ูพมชแ

ำ้นา า้ผกัซาย

มนข/ ฟแาก่สใงุถ
วย้ีคเบข

่ีท้มไกอดงาถะรก
ทำา กิตสาลพยว้ด

นแ ่ชูชิทษาดะรก
นใว้ลแช้ใ่ีทน้ิกพ
ยอ้นก็ลเณามิรป

 ขันุสะราจจอุ่สใงุถ
ทรายสำา  วมแบัรห

ว์ตัสงอขะราจจุอ
งย้ีลเ

ากกาป ม้ฟแ

 าณษฆโน่ผแ
ราสยติน

บับฉอืสงันห
า๋ปเะรก

ซองจดหมาย

ง็ขแษาดะรกงอ่ลก
สำา  า่ซซิพุจรรบบัรห

 า้ชเราหาอลยีรเีซ ่ขไ
ๆ น่ือะลแ

่ชูชิทษาดะรกนกแ
สำา ำ้นงอห้บัรห า และ

วรัคงอห้

า้ผ า้ทเงอร า้ผอ้ืสเ 
ว้ลแนอ้ืปเ่ีท ๆ งา่ต

ดุรท่ีท์รอจเนิ์รอฟ 
โทรม 

กปีม่ทีอสืงนัห
 ง็ขแ

ง่รปโงาย มฟโงาย
สำา ำทบัรห า นอน่ีท

ำน้ดีฉงายยาส าในสวน 
ำน้นกับใา้ผ า นฟื่สใงถุ  

ิมาลน้ืพูปฑ์ณัภตลิผ 
ำน้งอ้หนใงอ้ืบเะรก ตนเ า

/์ลยอฟมยีนเมิูลอ
ฑ์ณัภุจรรบ

Januar 2020

มอ้อา้ผ

วัสดุป้องกั-
นความเย็น




